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 ممخص البحث

التعرف عمى قيم مقياس الرضا الوظيفي و  بناء وتقنين مقياس الرضا الوظيفيىدفت الدراسة إلى 
 ارختياتم  وث وستخدم الباحثان المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة المشكمة لدى افراد عينة البح

ن( التربويين مجتمع البحث الذي يتكون من مشرفي التربية الرياضية )المشرفات والمشرفي
وستنتج  ( مشرف ومشرفة بطريقة عمدية555لممديريات العامة لمتربية في العراق والبالغ عددىم )

 عينة البحث تميزت بحدود طبيعية ومعقولة في مقياس الرضا الوظيفي ومجاالتوالباحثان ان 
رفون التربويون ميزانية مالئمٍة لتغطية النفقات اإلضافية التي يشكو منيا المش بتخصيص ااقتراح

 والمشرفات.

Abstract 
Building and application of job satisfaction for the administrators and 

supervisors of Physical Education in Iraq gauge 

The study aimed to build and rationing of job satisfaction scale and 

learn about the job satisfaction scale values of the research sample will 

serve researchers descriptive approach to suitability and nature of the 

problem and was chosen the research community, which consists of the 

administrators of Physical Education (supervisors and supervisors) 

educators General Directorates of Education in Iraq's (255 ) Musharraf and 

honorable deliberate way and will produce researchers that the research 

sample was characterized by a natural and reasonable limits in job 

satisfaction scale fields and a proposal to allocate adequate budget to cover 

the additional expenses suffered by educational supervisors and 

supervisors complain about. 

  
 

  بناء وتطبيق مقياس الرضا الوظيفي لمشرفي ومشرفات التربية الرياضية في العراق
 تقدم به بحث 

 مروان عبد المطيف عبد الحبارم.                        أ.د وعد عبد الرحيم فرحان     

 وم الرياضةكمية التربية البدنية وعم  -جامعة االنبار 
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 الباب األول
 التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته  1-1

أنيا  باعتبار والمجتمعات األفراد حياة في األىمية بالغ دوراً  تؤدي شك بال التربية إن
 الممقى التربوي الدور أىمية تظير كما .تقدمو أو المجتمع تأخر عميو يتوقف الذي الحاسم العامل
 التعميمية الحركة دفع في فعال إسيام من بو يقوم وما التعميمية المراحل بمختمف المعمم عاتق عمى
 االىتمام من قىيم فإنو التربوية العممية ركائز أىم أحد ىو المعمم أن وحيث .والتطور التقدم إلى

 كفاءة من الرفع إلى ييدف الذي التربوي األشراف جاء بالمعمم االىتمام ىذا  واألشراف والمتابعة
 يعترض ما حل عمى ومساعدتو أدائو في المستمر والتطوير الميني النمو عمى ومساعدتو المعمم
 عمميما  أىمية ومدى  ينالمشرفينالتربوي دور إلى يسوقنا وىذا .عقبات من التعميمية العممية سير
 فالذين  المتميز، صنعيم  في الفعالة ومساىمتيما وتقويميما المعممالمعممة و  تطوير سبيل في

 يتمكنوا حتى عمييم ويشرف ويرشدىم يوجييم من إلى شك دون التعميم يحتاجون لمينة يعدون 
 حساسية وأشد دقة أكثر مالمعمالمعممة و  إمكانياتيم. وموقف تطوير عمى ويعمالن عمميم إتقان من
 المعممالمعممة و فحاجة  المينة، أسرار وتمقين األشراف إلى محتاجين اآلخرين كان فإذا غيرىم من
 من لمتابعة عمل مرؤوسييم  وخبرة والمشرف التربوي ىو الفرد المعد عمماً   (8)وأقوى. أشد ذلك إلى

داريين وعاممين معممين  تحصيميم بغرض وعممياً  وتربوياً  تقنياً  هوتطوير  إنجازىم بتوجيو ويقومون وا 
 وىو  التربوية العممية عناصر أىم أحد يعد المشرف التربوي منو  (5)المرجوة. لألىداف الفعال
 إنتاجو  لذلك تبعاً  ويتغير العمل، في والمعنوية المادية والظروف المتغيرات من بالكثير يتأثر

 (3)النقصان. أو وعطاؤه بالزيادة

 تحظى التي الموضوعات من من عدمو الوظيفي الرضا موضوعتغيرات ومن ىذه الم
األشراف  لدى الرضا ومصادر لوسائل المختمفة الجوانب ببحث وذلك واإلداريين السموكيين باىتمام
 تم ولقد الرضا عدم ومصادر أسباب بحث وكذلك وظائفيم نحو اىم رض درجة وقياس التربوي

                                                           

 سعود، الممك جامعة مجمة. اإلشراف في عمميم عن الميدانية التربية طالب مشرفي رضا مدى  اليحيى. طالل (8)
 .755ص، 2001  ،والدراسات اإلسالمية التربوية العموم ) 85 (م
 تعميم شؤون، الطالبات لنشاط العامة دارةاإل .فاعل عنصر التربوية المشرفة .بدرية العيسى (5)

 .8، ص .2001الرياض.البنات
المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة  ايناس فممبان. الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى (3)

التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 
 . 3، ص2006
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 لتحقيق وأساساً  ضرورياً  وجودىا واعتبار الرضا إلى تؤدي تيال العوامل من مجموعة إلى التوصل
 الرضا عدم من حالة وضعيم في إلى يؤدي العوامل ىذه وفقدان لممشرفين، المنشود الرضا
 ارتبط وقد المطموب الوجو عمى وقياميم بواجباتيم العمل في أداءه عمى ذلك ينعكس وبالتالي
 كما منيم ، المطموبة والواجبات باألدوار والقيام معاممينل الوظيفي باألداء الوظيفي الرضا مفيوم
 واقتناعو الفرد قبل من المبذول الجيد عمى ذلك ويعتمد آلخر فرد من يختمف الفرد أداء أن نجد

 بشكل مطموب الجيد وىذا المطموبة بواجباتو والتزامو ليا العميق ووالئو المؤسسة التربوية بأىداف
 .المعممين عمى المشرفين المعممين أو قبل من اءسو  التعميم مجال في أكبر

ان التربوي عموما واألشراف التربوي خصوصا يعيش عصرا يمكن ان  انويرى الباحث
يسمى بعصر القمق والضغوط الناتجة عن التقدم التكنولوجي وتسارع ايقاع الحياة مما يفرض عمى 

نحو المينة وحبيا والرضا الوظيفي لو  الجميع المحاق بيذا التسارع وبيذا فان االتجاه االيجابي
حساسيم بمؤسستيم التربوية التي يعممون بيا.  تأثير في سموك المشرفين ومستوى تفاعميم وا 

الوظيفي لمشرفي ومشرفات التربية  إلى بناء وتطبيق مقياس الرضا الدراسة وتكمن أىمية
والمشرفين انفسيم  وزارة التربية في التربوي األشراف جياز مسؤولي يفيد الرياضية في العراق مما

 عند المسؤولة الجيات الدراسة نتائج تفيد أن ويمكن  والتعميمية.  التربوية العممية سير لتحسين
 األساسي الدور عن تشغميم إدارية وميام بواجبات التربويات والمشرفات التربويين المشرفين تكميف
  .ليم

 مشكمة البحث   8-2
المؤسسات  في السموكية والظواىر الميمة األمور من كثيراً  اتالدراسالبحوث و  تناولت

 أحد لممشرفين التربويين باعتبارىم   الوظيفي الرضااالتجاه نحو المينة و  التربوية والتعميمية ومنيا
 يقومان بيما  المتان العمل و المينة مؤثرات إزاء ىممشاعر  يتناول الذي التنظيمي السموك ظواىر
ن بالعمل، محيطةال البيئة وكذلك  لمستوى تحقيق بالمؤسسة التربوية  األفراد حاجات إشباع في وا 
 وسموك الغياب اإلنتاجية  سمبا وايجابا ومعدل عمى يؤثر بدوره وىذا لدييم الوظيفي الرضا من عالٍ 

 وتطبيق مقياس لبناء  محاولة في الدراسة ىذه وتأتي ومؤسستيم. عمميم تجاه عام بشكل المشرفين
مشرفي  لدى الوظيفي الرضاان معرفة  كما  .الوظيفي لمشرفي التربية الرياضية في العراق الرضا

 الذي اإليجابي التفاعل تحقيق إلى الوصول في يسيم جوىرياً  أمراً  يعد التربية الرياضية في العراق
 أداء في ثم ومن لمعمل المشرفين ودافعية أداء في تأثير لوو   الوظيفي األداء عمى ينعكس

 يحفزىم عمى اداء واجباتيم بنجاح.  مما أىدافيا تحقيق في ونجاحيا المؤسسات التربوية والتعميمية 
الكثيرة  األعباءوشعور البعض اآلخر بالضيق جراء المشرفين  تذمر بعضوقد الحظ الباحثان 
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راسة ىذه لد انالمكمفين بيا والمطالبين بإنجازىا وتفاوت رضاىم الوظيفي عنيا، وبيذا سعى  الباحث
دارات  الظاىرة لما ليا من خطورة وتأثير عمى معممي ومعممات التربية الرياضية وتالميذىم وا 

 المدارس التي ابعدت ىذا المشرف او ذاك فضال عن تأثيرىا السمبي عمى الفرد والمجتمع.

 البحث هدفا  8-3
 الرضا الوظيفي. مقياس بناء وتقنين -1
 ي لدى افراد عينة البحث.الرضا الوظيف التعرف عمى قيم مقياس -2
 مجاالت البحث  8-4
 عينة من مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في بعض المديريات العامة لمتربية في العراق.: المجال البشري 8-4-8
 قاعات المديريات العامة لمتربية في العراق .:  المجال المكاني 8-4-2
 . 85/7/5185  ىإل 5185/ 56/5لممدة من  :المجال الزماني  8-4-3

 الباب الثاني
جراءاته الميدانية -2  منهجية البحث وا 
 منهج البحث 2-8

يعد المنيج المناسب ألية دراسة الخطوة األولى التي يتحدد في ضوئيا سالمة اإلجراءات 
التي ترتبط بالدراسة،وقد استعمل الباحثان المنيج الوصفي بالدراسة المسحية ألنو األسموب 

 شكمة البحث.المناسب لحل م
 مجتمع البحث وعينته  2-2

حدد الباحثان مجتمع البحث الذي يتكون من مشرفي التربية الرياضية )المشرفات 
( مشرف ومشرفة 555والمشرفين( التربويين لممديريات العامة لمتربية في العراق والبالغ عددىم )

 ( يبين ذلك  8بطريقة عمدية. والجدول )
 ث(يبين مجتمع البح8جدول )

 المجموع اإلناث الذكور المديرية  ت
 82 8 4 8كرخ  8
 8 3 5 2كرخ 2
 9 3 6 3كرخ 3
 8 8 7 8رصافة 4
 82 3 9 2رصافة 5
 7 2 5 3رصافة 6
 88 3 85 انبار  7
 86 4 82 بابل  8
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محافظات وىي )االنبار، التأميم، نينوى، صالح الدين( لوجود ظروف امنية ساخنة  حالت دون 
( مشرف ومشرفة. وبذلك فقد 78لى مديرياتيا حيث يبمغ عدد المشرفين فييا )ايصال االستمارات ا

 ( مشرف ومشرفة في المحافظات الباقية.884اجريت الدراسة عمى عينة قواميا )
 ادوات البحث ووسائل جمع المعمومات 2-3

تعرف أدوات البحث "ىي الوسيمة او الطريقة التيي يسيتطيع بييا الباحيث حيل مشيكمتو ميميا 
 .وقد استخدم الباحثان االدوات اآلية:(8)ت تمك االدوات،بيانات،عينات،أجيزة...الخ"كان

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -
االسييتبانة :وىييي ميين االدوات الميميية التييي تسييتخدم فييي البحييوث الوصييفية لمحصييول عمييى  -

 المعمومات والبيانات المطموبة لمظاىرة المراد دراستيا.
ريقية او أداة تسيتخدم لمتعيرف عميى الحقيائق والتأكيد مين المعموميات بشيكل المقابمية : ىيي ط -

 دقيق من قبل فريق العمل المساعد وبأشراف الباحثان.
 ساعة توقيت لمتعرف عمى الوقت لإلجابة عن المقياسين في التجربة االستطالعية. -
 فريق العمل المساعد. -
 شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(. -

 بحث الميدانيةإجراءات ال 2-4
 اتبع الباحثان اإلجراءات اآلتية لبناء مقياس ىذا البحث:

                                                           

 .822، ص8985، الموصل، مديرية مطبعة الجامعة، طرق البحث العممي ومناهجهوجيه محجوب جاسم؛  (8)

 81 4 6 كربالء 9
 81 2 8 ديالى  81
 6 2 4 مثنى  88
 88 1 88 واسط 82
 81 1 81 ميسان  83
 84 4 81 ادسية ق 84
 82 2 81 بصرة  85
 88 8 81 تاميم 86
 28 6 85 نينوى 87
 28 2 89 صالح الدين 88
 88 3 8 نجف  89
 28 2 26 ذي قار 21

 255 55 211 المجموع
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 خطوات بناء مقياس الرضا الوظيفي لمشرفي التربية الرياضية في العراق 2-4-8
من اجيل بنياء مقيياس الرضيا اليوظيفي لمشيرفي التربيية الرياضيية فيي العيراق والخياص بييذا 

وبعيد ان تيم مراعياة ميا يجيب تيوافره فيي بنياء المقيياس البحث وبما يتالئم ميع طبيعية مجتميع البحيث 
 التي ذكرت آنفًا،فقد قام الباحثان بالخطوات اآلتية:

االطالع عمى ما متوافر من المصادر والمراجع ذات الصمة بموضوع الرضا الوظيفي وعدد  -اواًل:
 من المقاييس والدراسات وىي:

االختصيياص وعالقتييو بييادائيم الييوظيفي.  منييى رسييول سييممان: الرضييا الييوظيفي لييدى المشييرفين -8
 .5188، تموز 85بحث منشور في مجمة دراسات تربوية، العدد 

اينييياس فيييؤاد نيييواووي: الرضيييا اليييوظيفي وعالقتيييو بيييااللتزام التنظيميييي ليييدى المشيييرفين التربيييويين  - 5
ر منشييورة، والمشييرفات التربويييات بييادارة التربييية والتعميييم بمدينيية مكيية المكرميية، رسييالة ماجسييتير غييي

 .5118المممكة العربية السعودية، جامعة ام القرى، مكة، 
 وفي ضوء ذلك تكونت لدى الباحث صورة جيدة ومعمومات نظرية وافية عن موضوع الدراسة.  

 عمى وفق ما تقدم قام الباحثان بتحديد: -ثانيا:
ات، ظروف العميل، ( خمسة مجاالت مقترحة لمقياس الرضا الوظيفي  وىي: )الحوافز والمكافئ5) 

التقدير واحترام الذات وتقيدير العميل ،االنتمياء لممينية، األمين واالسيتقرار اليوظيفي( واعطياء تعرييف 
( اذ راعى الباحثان ان تغطي المجاالت مفيوم  الرضا اليوظيفي 5لكل مجال  في المقياس )ممحق 

( 8( وعيددىم )3ممحيق )لعينة البحث وتم عرض ىيذه المجياالت وتعريفاتييا عميى عيدد مين الخبيراء 
خبيييرًا السييتطالع آرائيييم فييي مييدى صييالحية كييل مجييال والتعريييف النظييري لمفيييوم الرضييا الييوظيفي 

%( فيياكثر ميين موافقيية الخبييراء معيييارًا 81ومييدى مالئمتييو لموضييوع البحث.واعتمييد الباحثييان نسييبة )
لمجيال الثياني )ظيروف لإلبقاء عمى المجال وعمى وفق مالحظات السادة الخبراء وآرائيم تم تعديل ا

  .العمل( إلى )بيئة العمل( في مقياس الرضا الوظيفي
 (2جدول )

يبين آراء الخبراء في مدى صالحية مجاالت مقياس الرضا الوظيفي والنسب المئوية لمموافقين 
 وغير الموافقين

عدد  اسم المجال
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

عدد غير 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

 صفر% صفر %811 8 ز والمكافئاتالحواف
 %8575 8 %8775 7 بيئة العمل

 %8575 8 %8775 7 التقدير واحترام الذات وتقدير العمل 
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 صفر% صفر %811 8 االنتماء لممينة
 صفر% صفر %811 8 األمن واالستقرار الوظيفي

     (.8عدد الخبراء )
وصييالحية  البحييث ليييذالرضييا الييوظيفي وفيمييا يخييتص بصييالحية التعريييف النظييري لمفيييوم مقييياس ا

ضيوء ذليك تيم اعتمادىيا تعريفات المجاالت فقد ابدى الخبراء جميعيم صالحية ىذه التعريفات وفيي 
تميييدًا   ال مين المجياالت الخمسية ولممقيياسولمتعيرف عميى االىميية النسيبية لكيل مجي .في المقيياس

رض اسييتبيان عييدد ميين الخبييراء وعييددىم بعيي انلتحديييد عييدد العبييارات الخاصيية بالمجيياالت قييام الباحثيي
( وطمب منيم 8( في اختصاصات اإلدارة واإلدارة الرياضية  واالختبار والقياس كما في ممحق )8)

( وتيم الطميب مين 81-8تحديد االىمية النسبية لكل مجال عمى وفق تدرج من عشرة درجيات بيين )
( يمثل 81عممًا ان الرقم ) بحثة الكل خبير تحديد أىمية كل مجال في قياس الرضا الوظيفي لعين

ت التيي يتضيمنيا وفي ضوء ذلك تم تحدييد األىميية النسيبية لكيل مجيال وعيدد العبيارا أىمية. األكثر
 ( يبين ذلك.4المجال والجدول )

 
 (4جدول )

 يبين األهمية النسبية لمجاالت مقياس الرضا الوظيفي
درجة المجال وفق أراء  المجاالت

 الخبراء
نسبية األىمية ال
 لممجال

 51 41 الحوافز والمكافئات
 58775 47 بيئة العمل

 63775 58 التقدير واحترام الذات وتقدير العمل
 51 41 االنتماء لممينة

 48775 79 األمن واالستقرار الوظيفي
قييد تييم اسييتخراج درجيية كييل مجييال بموجييب آراء الخبييراء عمييى اسييتبيان األىمييية النسييبية وذلييك بجمييع 

 خبراء عمى كل مجال،ثم استخراج األىمية النسبية لممجال عمى وفق القانون اآلتي:درجات ال
 درجة المجال                        
الدرجة الكميية لممجيال    والدرجية الكميية لممجيال ىيي ا عيدد الخبيراء                              

 ية لألىمية النسبية لكل مجال.بعدىا تم إيجاد النسبة المئو (8)أعمى درجة لمخبير .× 
                                                           

القياىرة،  ،القياس في التربية الرياضيية وعميم الينفس الرياضيي؛ محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان(8)
 .355،ص5111دار الفكر العربي،

 ا األىمية النسبية لممجال 811× 
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 (51)وبيييذا فييان عبييارات مقييياس الرضييا الييوظيفي بصييورتيا األولييية التييي اقترحيييا الباحييث وعييددىا 
عبارة وزعيت عميى مجياالت المقيياس بموجيب األىميية النسيبية لممجيال وكميا مبينية بالجيدول السيابق 

(4.) 
 طريقة اعداد عبارات المقياس  2-4-2

رات المقيييياس مييين الخطيييوات التيييي اليمكييين اغفالييييا فيييي عمميييية بنييياء تعيييد خطيييوة اعيييداد عبيييا
المقيياييس،إذ ان مجميييوع العبيييارات تشيييكل فيييي مجممييييا تعبييييرًا عييين مفييييوم الظييياىرة او الصيييفة الميييراد 

والتيي تضيمنت  بحيثبتحدييد مكونيات مفييوم الرضيا اليوظيفي لعينية ال اندراستيا.فبعد ان قيام الباحثي
 .ات كل مكون بموجب اىميتو النسبيةد عدد عبار خمسة مكونات )مجاالت( وتحدي

ان تكون العبارة معبرة عمى الوضيع اليذي يشيعر بيو المشيرف سيواء كونيو موظيف ليو ظروفيو  -اواًل:
الخاصييية المرتبطييية بالوظيفيييية والطميييوح مييين جانيييب وكونييييو فيييرد فيييي المجتميييع ليييو آماليييو وتطمعاتييييو 

 الوظيفية من جانب آخر.
عيدد مين المصيادر والمراجيع والدراسيات المشيابية ذات الصيمة بالرضيا  عميى اناطميع الباحثي -ثانيًا:

  .الوظيفي
بصييييغتيا األوليييية لتغطيييية مجييياالت  لمقيييياس الرضيييا اليييوظيفي  ( عبيييارة51) انالباحثييياعيييد  -ثالثيييًا:

( عبيييارة لمجيييال بيئييية العميييل 83( عبيييارة لمجيييال الحيييوافز والمكافئيييات و)8المقيييياس الخمسييية بواقيييع )
( عبييارة لمجييال االنتميياء لممينيية. 8ال التقييدير واحتييرام الييذات وعالقييات العمييل و)( عبييارة لمجيي85و)
 عند صياغة العبارات االتي: انوقد راعى الباحث ( عبارة لمجال األمن واالستقرار الوظيفي.6و)

 ان تكون العبارة واضحة المعنى ومفيومو. -
 ان تكون العبارة ذات معنى واحد وتفسير واحد. -
 .(8)ت بصيغة المتكممان تكون العبارا -

 طريقة صياغة العبارات 2-4-3-8
ليكيرت وطريقية ثيرسيتون Likert توجد عيدة طرائيق فيي صيياغة عبيارات المقياييس كطريقية 

كونيييا طريقيية التحتيياج الييى مجموعيية  وقييد اختييار الباحييث طريقيية ليكييرت اإلجبيياريوطريقيية االختيييار 
. وتتميز بدرجة عالية من الثبيات،إذ ان اليذي (5)كبيرة من الخبراء كما ىو الحال في طريقة ثرستون

 .(4)يزيد من درجة الثبات ىو وجود عدة بدائل امام كل فقرة تتراوح بين)نعم احيانا ، كال(

                                                           

سيى محمد عمي: بناء مقياس لمقيادة التربوية بجامعات العراق، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة (8)
 .69، ص 5114بغداد، 

 .38، القاىرة، مؤسسة شباب الجامعة،ب.ت،صعمم النفس واالنتاجحمن عيسوي؛ عبد الر (5)
 .818، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية،ب.ت،صبحوث في عمم النفسمحمد توفيق السيد وآخرون؛ (4)
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 التحميل المنطقي لفقرات المقياس 3-4-3-2
ولتحقيييق  (5)يعييد التحميييل المنطقييي لفقييرات المقييياس شييرطًا اساسيييًا ميين شييروط بنيياء المقييياس

مقييياس الرضييا الييوظيفي بفقراتييو لعبييارات المقييياس تييم عييرض لمنطقييي )الصييدق المنطقييي( التحميييل ا
الخمسون موزعة عمى مجاالتيو الخمسية عميى مجموعية مين الخبيراء اليذين عيرض عميييم فيي تحدييد 

آرائيييم فييي مييدى  ( وطمييب ميينيم إبييداء8( خبيييرًا كمييا فييي الممحييق )8مجيياالت المقياسييين وعييددىم )
قياس الرضا الوظيفي لعينة البحث ومدى صالحية كل عبارة لممجيال اليذي مصالحية العبارات في 

وضييعت فيييو وكييذلك الطمييب ميين كييل خبييير تعييديل او اضييافة او حييذف أييية عبييارة ومييدى انتميياء او 
%( فاكثر من موافقة الخبراء معيارًا لقبول الفقيرات 81مناسبة العبارة لممجال،واعتمد الباحث نسبة )

%( 75لتي تحصل عمى اقل مين ىيذه النسيبة،فقد اشيار )بميوم( ان نسيبة اتفياق )واستبعاد العبارات ا
كميا تيم الطميب مين الخبيراء ابيداء اليرأي فيي  .(3)فاكثر من اراء الخبيراء يعيد مؤشيرًا لصيالحية العبيارة

تيدريجات اميام  واليذي يتيألف مين ثالثية انمدى صالحية ميزان االجابة الثالثيي اليذي اقترحيو الباحثي
( عبييارة لحصييوليا 88وعمييى وفييق اراء الخبييراء تييم اسييتبعاد ) وىييي )نعييم . احيانييا .كييال(.كييل عبييارة 

%فما فيوق لمقيياس الرضيا 75( عبارة لحصوليا عمى نسب 39عمى نسب ضعيفة  فيما استبقيت )
 الوظيفي 
 

 الصورة األولية لممقياس 3-4-4
الرضييا الييوظيفي  تقييدم رتبييت العبييارات التييي اتفييق عمييييا الخبييراء فييي مقييياس فييي ضييوء مييا

التجربييييية  إجيييييراء( لغيييييرض لممقيييييياس األولييييييةفيييييي مقيييييياس جدييييييد )الصيييييورة  ( عبيييييارة 39وعيييييددىا )
العبيارات بشيكل متسمسيل ضيمن  مجاالتيميا الخمسية  أدرجتوقد  اإلحصائياالستطالعية والتحميل 

 ( عبيييارة39وتضيييمن مقيييياس الرضيييا اليييوظيفي ) .اإلجابيييةميييع التعميميييات الخاصييية باإلجابييية وبيييدائل 
درجية يحصيل  أعميىودرجية واحيدة لكيال( وبييذا فيان  أحيانيادرجات الى نعم ودرجتان اليى 3تعطى )

امييييا درجيييية الحييييياد )الوسييييط الفرضييييي( فيييييمكن  (.39( واقييييل درجيييية ىييييي )887عمييييييا الفييييرد ىييييي )
 الحصول عمييا من القانون االتي:

 
 

                                                           

(5)
Best, J. W: Research in education, uth ed., Englewood, Cliffs, N, paretic, Hall, 1981, 

p.172. 
، ترجمة: محمد امين المفتي واخرون، القاىرة، تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني؛ بنيامين بموم واخرون(3)

 .856،ص8983مطابع المكتب المصري الحديث ،ودار ماكجر وىيل لمنشر،
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 فقرات المقياس  عدد× مجموع درجات البدائل                                    

 عدد بدائل االجابة                              
                                          (3+5+8  × )3 

                          
 األسس العممية لممقياسين 2-4-5

 أواًل: الصدق
الداخمي لمجاالت )معامل االتساق الداخمي(ثبات المقياس  الصدق: بمؤشر صدق اإلبعاد -8

مقياس الرضا الوظيفي، ويتحقق ىذا النوع من الصدق من ارتباط درجة المجال بدرجة المقياس 
الكمية، وىذا معناه أن المجال  يقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس وفقا 

قيمة معامل  ( مشرف ومشرفة، حيث كانت871إلجابات أفراد العينة )البناء( والبالغ عددىم )
االتساق الداخمي لجميع المجاالت ىي نسب مقبولة الن قيم مستوى الخطأ لقيم االرتباط اقل من 

 ( يبين ذلك.7(. والجدول )1715مستوى خطأ)
 ( 7جدول )

 يبين قيم معامل الثبات )معامل االتساق الداخمي( لمجاالت مقياس الرضا الوظيفي  
 قيمة مجاالت مقياس الرضا الوظيفي

 عامل الثباتم
 درجة االرتباط مستوى الخطاء

 معنوي 18111 1884 الحوافز والمكافئات
 معنوي 18181 1868 بيئة العمل

 معنوي 18118 1874 التقدير واحترام الذات وتقدير العمل 
 معنوي 18111 1883 االنتماء لممهنة

 معنوي 18118 1873 األمن واالستقرار الوظيفي
)معامل االتساق الداخمي(، ويعد مؤشراً  لتجانس الفقرات الذي الفقرات الصدق: بمؤشر صدق -2

نستطيع من خاللو أن نقرر بأن المقياس يقيس خصوصية معينة وبدقة تامة، ويتحقق ىذا النوع 
من الصدق من ارتباط درجة الفقرة بدرجة المقياس الكمية، وىذا معناه أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو 

جة الكمية لممقياس، ويتحقق ذلك عند استعمال معامل االرتباط البسيط ، وتعد الذي تقيسو الدر 
 (8)أساليب تحميل الفقرات مؤشرًا عمى ىذا النوع من الصدق.

                                                           

،  مطبعة جامعة الموصل ،الموصل .االختبارات والمقاييس النفسية؛  وآخرونالزوبعي  إبراىيمعبد الجميل (8)
 .43ص ،8988

 الوسط الفرضي 78ا  

 ااو الوسط الفرضي  درجة الحياد

 درجة الحيادا
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تحذف الفقرات التي تكون معامالت ارتباط درجاتيا بالدرجة الكمية لالستبيان )غير معنوية( عمى  
ج التي يقيسيا المقياس بأكممو. وبعد معالجة النتائ اعتبار أن الفقرة ال تقيس الظاىرة أو السمة

حقق قيم معنوية،  الن قيم مستوى الخطأ  أن جميع فقرات المقياس( 8من الجدول ) يتبين لممقياس
 (.1715لقيم االرتباط اقل من مستوى خطا)

 
(8جدول )  

 يبين قيم معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس الرضا الوظيفي
 

 ثبات المقياسثانيًا: 

مستوى  داللة االرتباط
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

مستوى  داللة االرتباط رقم الفقرة
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

 8 1875 18118 معنوي 28 1856 18121 معنوي
 2 1874 18118 معنوي 22 1868 18181 معنوي
 3 1874 18118 معنوي 23 1868 18181 معنوي
 4 1868 18181 معنوي 24 1856 18121 معنوي
 5 1872 18118 معنوي 25 1867 18181 معنوي
 6 1876 18118 معنوي 26 1888 18111 معنوي
 7 1875 18118 معنوي 27 1868 18181 معنوي
 8 1874 18118 معنوي 28 1868 18181 معنوي
 9 1874 18118 معنوي 29 1868 18181 معنوي
 81 1859 18121 معنوي 31 1872 18118 معنوي
 88 1856 18121 معنوي 38 1859 18121 يمعنو 

 82 1867 18181 معنوي 32 1856 18121 معنوي
 83 1868 18181 معنوي 33 1868 18181 معنوي
 84 1874 18111 معنوي 34 1868 18181 معنوي
 85 1888 18111 معنوي 35 1856 18121 معنوي
 86 1888 18111 معنوي 36 1867 18181 معنوي
 87 1883 18111 معنوي 37 1868 18181 معنوي
 88 1862 18181 معنوي 38 1874 18118 معنوي
 89 1872 18118 معنوي 39 1888 18111 معنوي
 21 1878 18118 معنوي    

 (1815)≥عند مستوى خطا 



 

859 
 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثمجمد ال –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

 (866( إلى )848الصفحات من ) د. وعد عبد الرحيم فرحان و م. مروان عبد المطيف عبد الجبار  بحث أ.
 

د أنفسيم في يعد المقياس ثابتا أذا حصمنا منو عمى النتائج نفسيا لدى أعادة تطبيقو عمى األفرا
ظل نفس الظروف. وألجل استخراج الثبات استخدم الباحث طريقة )أعادة االختبار( وتم تطبيق 

( مشرف ومشرفة إذ تم 884أفراد العينة )البناء( والبالغ عددىم ) معامل ثبات االختبار عمى
كمال ( استمارة لعدم است84( مشرف ومشرفة بسبب اىمال )871التطبيق عمى عينة بمغ عددىا )

( بواسطة فريق العمل 56/5/5185بتاريخ ) لممقياساالجابة عمييا،  واجري التطبيق األول 
وبعد مرور أسبوعين أعاد فريق العمل المساعد وبإشراف الباحث توزيع  انوبإشراف الباحث المساعد

 طبق(  وفي نفس الظروف التي 88/3/5185المقياسين مرة ثانية وعمى العينة نفسيا، بتاريخ )
في االختبار األول قدر اإلمكان، من اجل الحصول عمى نتائج صحيحة ، ومن ثم  بيا المقياس

أوجد الباحث معامل االرتباط بين نتائج االختبارين باستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون، 
( وىذا 1715وبعد مقارنة قيم مستوى الخطأ، لمعامالت االرتباط تبين أنيا اقل من مستوى خطا)

 ( يبين ذلك.9تتمتع بدرجة ثبات عالية والجدول ) المقياس ومجالتوؤكد أن ي
 (9جدول ) 

 ومجاالتهيبين قيم معامل الثبات لمقياس الرضا الوظيفي 
 داللة االرتباط مستوى الخطاء قيم معامل الثبات مقياس الرضا الوظيفي ومجاالته

 معنوي 18111 1882 الحوافز والمكافئات
 معنوي 18111 1889 بيئة العمل

 معنوي 18111 1885 التقدير واحترام الذات وتقدير العمل
 معنوي 18111 1888 االنتماء لممهنة

 معنوي 18111 1882 األمن واالستقرار الوظيفي
 معنوي 18111 1887 مقياس الرضا الوظيفي

 (1715)≥عند مستوى خطا 
 ثالثًا: معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخمي:

ي ىذه الطريقة تقسيم عبارات المقياس إلى نصفين عبارات فردية وأخرى زوجية ثم أيجاد ويتم ف 
معامل االرتباط بين النصفين،تعتمد فكرة ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط الفقرات مع بعضيا 
البعض داخل المقياس، وكذلك ارتباط كل فقرة مع المقياس ككل، " إذ أن معامالت االرتباط 

وقد تم استخراج قيمة معامل ،(8(لفقرات مع عدد الفقرات ىو الذي يحدد معامل ألفا الداخمي بين ا
)ألفا كرونباخ( لكونو يزودنا بتقدير جيد لمثبات في أغمب المواقف وتعتمد ىذه الطريقة عمى مدى 

                                                           

مدخل الى مناهج البحث العممي في التربية والعموم عبد اهلل عبد الرحمن الكندي ومحمد احمد الدايم ؛ (8)
 .853ص ، 8999: الكويت ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، 5ط. االنسانية
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ثبات أداء الفرد لجميع فقرات المقياس، لذلك" يسمى ىذا النوع من الثبات بالتجانس الداخمي والذي 
. ولحساب الثبات بمعامل ألفا كرونباخ  (8)يشير إلى قوة االرتباطات بين الفقرات في االختبار

أفراد عينة ( فقرة  عمى 39المقياس النيائي  لمرضا الوظيفي المكون من )ان لممقياس طبق الباحث
( 1779( مشرف ومشرفة، وظير أن قيمة معامل الثبات تبمغ ) 871عددىم )البحث والبالغ 

ياس الرضا الوظيفي.ان معامل الثبات الذي احتسب بيذه الطريقة يعطينا معامل نصف ثبات لمق
المقياس ألننا تعاممنا مع نصفي عينة البحث ونصف عبارات المقياس وإليجاد قيمة معامل الثبات 

( لمقياس الرضا الوظيفي 1784)معادلة سبيرمان براون( وبمغ ) انلممقياس ككل استخدم الباحث
 عامل ثبات عاٍل.وىو م

 تطبيق المقياسين 5  -3
( مشرف 884عمى عينة البحث البالغة ) انالباحث وطبق ن تم اعداد بناء وتقنين المقياسبعد ا

( 84( بسبب اىمال )871وبعد جمعيا تم الحصول عمى ) ومشرفة إذ تم توزيع االستمارات
%( من مجتمع 71.5بيق )استمارة لعدم اكتمال االجابة عمييا، وبذلك تكون نسبة عينة التط

( فقرة والوسط الفرضي 39( محاور و)5البحث الكمي. واصبحٍ مقياس الرضا الوظيفي يتكون من )
 (. 78لو )
 الوسائل اإلحصائية 3-6
 معامل الفا كرونباخ. االنحراف المعياري. الوسط الفرضي. الوسط الحسابي. النسبة المئوية.)

االرتباط  معامل ارتباط سبيرمان. ة التميزية لمفقرات.قانون ت لمعينات المستقمة الستخراج القو 
 .(النسبية األىمية البسيط لبيرسون.

  الثالثالباب  
 3- عرض وتحميل النتائج ومناقشتها 
 3-8 ومناقشتها عرض وتحميل نتائج مقياس الرضا الوظيفي ألفراد عينة البحث 

 (11الجدول )
 البحث في مقياس الرضا الوظيفي يبين  وصف المعالم اإلحصائية لنتائج أفراد عينة

                                                           

. ) عمان ،  اإلنسانيةأساسيات البحث العممي في التربية والعموم أحمد سميمان عودة وفتحي حسن ممكاوي؛ (8)
 . 868( ص 8987مكتبة المنار لمنشر والتوزيع ، 

الحوافز  المعالم اإلحصائية
 والمكافئات

التقدير واحترام  بيئة العمل
الذات وتقدير 

 العمل

االنتماء 
 لممهنة

األمن واالستقرار 
 الوظيفي

مقياس الرضا 
 الوظيفي

 87.68 7.23 18.36 25.54 25.10 11.44 الوسط الحسابي
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( اعاله ان قيمة الوسط الحسابي اكبر من قيمة الوسط الفرضي وىذا يعني ان  11يتبين من الجدول)     

كما تبين ذلك من معامل االلتواء ان عينة البحث متجانسة  عينة البحث تتمتع بالرضا الوظيفي في مينتيا
يمة بمقياس الرضا الوظيفي والتي بمغت (،كما حققت العينة اعمى ق3+بينيا كون القيم انحسرت بين )

( لكنيا قريبة من أعمى قيمة، بينما أقل قيمة حققتيا العينة 887( ولم تصل إلى الحد االعمى البالغ )815)
( وىذا يعني ان عينة البحث تتميز بحدود 39( ولم تصل الى ادنى قيمة من المقياس والبالغة )69ىي )

اما بالنسبة لمحوافز والمكافآت فأن قيمة الوسط الحسابي أقل   لوظيفي.طبيعية ومعقولة في مقياس الرضا ا
من قيمة الوسط الفرضي وىذا يعني ان العينة تعتقد ان ليس ىناك حوافز وال مكافآت لمعاممين في االشراف 
التربوي بينما ظيرت قيم الوسط الحسابي في كل من بيئة العمل والتقدير واحترام الذات وتقدير العمل 

االنتماء لممينة أكبر من القيم الوسط الفرضي وىذا يعني ان عينة البحث تتمتع بالرضا الوظيفي في بيئتيا و 
وتحترم ذاتيا وتقدر عمميا وانتمائيا لممينة اما االمن واالستقرار الوظيفي فقد كانت قيمة الوسط الحسابي 

)عبد المحسن وىذا ما يؤكده   الصفة.  أصغر من قيمة الوسط الفرضي وىذا يعني ان العينة ال تتمتع بيذه
براهيم بن طالب،  بان مفيوم الرضا الوظيفي متعدد الجوانب واالبعاد، ويتأثر بعوامل  (8)(2115الحيدر وا 

يعود بعضيا إلى العمل ذاتو، بينما يتعمق بعضيا اآلخر )....( بالعمل وبيئتو المحيطة، ومن الخطأ 
ن جانب معين في عممو فان ذلك يعني انو راٍض بالضرورة عن بقية االعتقاد بانو اذا زاد رضا الفرد ع

جوانب الوظيفة وابعادىا، حيث قد نجد احدىم راضيًا عن العالقة مع الزمالء وليس راضيًا عن الراتب او 
والرضا الوظيفي مسألة نسبية وليست مطمقة، إذ ليس ىناك حد اعمى او حد أدنى  ظروف العمل او غيرىا.

ر بالرضا ىو حصيمة التفاعل بين ما يريد الفرد وبين ما يحصل عميو فعاًل في موقف معين. اما لو، والشعو 
فيعتبر الرضا الوظيفي احد العناصر الميمة في تحقيق االمن واالستقرار  (5)(2112)عبد الصمد االغبري، 

عيم طوعًا إلى زيادة النفسي والفكري والوظيفي لالفراد العاممين بمختمف المستويات االدارية، حيث يدف

                                                           

براىيم بن طالب. مصدر سبق ذكره، 8)  .55، ص5115( عبد المحسن الحيدر وا 
 .865، ص5115( عبد الصمد االغبري. مصدر سبق ذكره، 5)

 6.36 1.476 1.684 3.184 3.411 2.98 االنحراف المعياري
 78 8 14 22 22 12 الوسط الفرضي
 0.205 -0.081 -0.309 0.101 0.022 0.159 معامل االلتواء

 69.00 4.00 16.00 20.00 20.00 7.00 اقل قيمة حققتها العينة
اكبر قيمة حققتها 

 العينة
17.00 31.00 31.00 21.00 10.00 105.00 

 150 150 150 150 150 150 عدد أفراد العينة
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االنتاج وىو في نياية المطاف ما تنشده المنظمة بغض النظر عن طبيعة نشاطيا. وىذا يحقق اليدف 
 الثاني.

 (82الجدول )
 يبين المعالم اإلحصائية لنتائج الفروقات بين أفراد عينة البحث في مقياس الرضا الوظيفي

( اعاله  وجود فروق معنوية بين افراد عينة البحث في مقياس الرضا  85يتبين من الجدول) 
( وىي اقل من مستوى 1.111تو إذ بمغت قيم مستوى الخطأ لممقياس ومجاالتو )الوظيفي ومجاال

( وىذا يعني ان افراد عينة البحث يتمتعون بالرضا الوظيفي ومجاالتو وتوجد فيما 1.15داللة )
عمى ان دراسة الرضا الوظيفي  (8)(2116)محمود البديوي، ويؤكد  بينيم فروقات معنوية.

م شاممة تغطي جميع جوانب العمل وتتعرف االدارة من خالليا عمى لممشرفين ىي عممية تقوي
نفسيا فتنكشف ليا االيجابيات والسمبيات والتي يمكن في ضوئيا ان يتم التطوير ورسم السياسات 
المستقبمية لإلدارة، واذا كانت الدول المتقدمة قد اىتمت وما تزال تيتم بالبحب عن الرضا الوظيفي 

  امية ان تكون اكثر اىتماما نظرًا لتأثيره المباشر عمى تقدم المجتمع وتطوره.فيجب عمى الدول الن
فالرضا الوظيفي ما ىو اال تجميع لمظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية التي تحيط بعالقة 
المشرف بزمالئو ورؤسائو وتتوافق مع شخصيتو والتي تجعمو يقول بصدق انا سعيد بعممي. اما 

(Dutka, 2008)(2) فيؤكد عمى ان الباحثون واجيوا صعوبة كبيرة في تحديد عوامل الرضا
الوظيفي بسبب كثرة الميول المفضمة لدى كل فرد، وان ىذه الميول غير محددة، اال ان ىناك نوعا 

                                                           

(، 3ط الجوية السعودية، العدد )محمود البديوي. الرضا الوظيفي والقيادة الفعالة، مجلة عالم السعودية، الخطو(1)

 .33، ص2002(، 2مج )
(
2
) Dutka, M: The relationship between Job satisfation and the organizational 

climate for women higher educationadministratorat five institution, Boston 

college dissertations press, USA. 2008, P. 171. 

الحوافز  المعالم اإلحصائية
 والمكافئات

التقدير واحترام  ملبيئة الع
الذات وتقدير 

 العمل

االنتماء 
 لممهنة

األمن واالستقرار 
 الوظيفي

مقياس الرضا 
 الوظيفي

 87.68 7.23 18.36 25.54 25.10 11.44 الوسط الحسابي
 6.36 1.476 1.684 3.184 3.411 2.98 االنحراف المعياري

 168.617 59.999 133.526 98.246 90.129 46.985 قيمة )ت( لمعينة الواحدة
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الخطأ
 معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي (1815)≥مستوى الداللة
 149 149 149 149 149 149 درجة الحرية
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من االتفاق عمى المجاالت الواسعة التي يكون فييا ارضاء االفراد ضروريًا وىذه المجاالت يمكن 
 الرضا الوظيفي. وىذا يحقق اليدف الثالث.  ان تكون ىي عناصر

 الباب الرابع
 االستنتاجات 4-8
بنياء وتطبييق مقيياس الرضييا اليوظيفي لمشيرفي ومشيرفات التربييية الرياضيية التربيويين وفيق شييروط  – 8

 ومتطمبات ومعالجات بناء المقاييس.
 االتو .تميزت عينة البحث بحدود طبيعية ومعقولة في مقياس الرضا الوظيفي ومج – 4
 التوصيات4-2

التربييييية موضييييوع الرضييييا الييييوظيفي أىمييييية خاصيييية، لمييييا لييييو ميييين تييييأثيرات زارة ميييين المفيييييد ان تييييولي و  - 8
 .التربويينمشرفي التربية الرياضية والمشرفات  وانعكاسات سمبية عمى سير العمل اإلشرافي لدى

 .ة،وضمان موضوعيتيا.تطبيق نظام فعمي لمتقييم يتم بموجبو تنويع أدوات التقويم المستخدم -2
ميزانيييية مالئميييٍة لتغطيييية النفقيييات اإلضيييافية التيييي يشيييكو منييييا المشيييرفون  اقتيييراح بتخصييييص - 5

 التربويون والمشرفات.
 المصادر

 مجمة. اإلشراف في عمميم عن الميدانية التربية طالب مشرفي رضا مدى  اليحيى. طالل 
 ..2001  ،ت اإلسالميةوالدراسا التربوية العموم ) 85 (م سعود، الممك جامعة

 تعميم شؤون، الطالبات لنشاط العامة دارةاإل .فاعل عنصر التربوية المشرفة .بدرية العيسى 
 .2001الرياض.البنات

  ايناس فممبان. الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات
المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،  التربويات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة

 .2006جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 
  الموصل، مديرية مطبعة الجامعة، طرق البحث العممي ومناىجووجيو محجوب جاسم؛ ،

8985. 
  5116،القاىرة، المصرية الدولية لمطباعة والنشر، قياس الشخصيةمحسن لطفي احمد؛. 
 8،طالقياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيقوماىر الدرابيع؛  عبد اهلل الصمادي ،

 .5114عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع،
  القياس في التربية الرياضية وعمم النفس محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛

 ،.5111، القاىرة، دار الفكر العربي،الرياضي
 ية يادة التربوية بجامعات العراق، رسالة ماجستير، كمية التربسيى محمد عمي: بناء مقياس لمق

 . 5114الرياضية، جامعة بغداد، 
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 .عبد الرحمن عيسوي؛ عمم النفس واالنتاج، القاىرة، مؤسسة شباب الجامعة،ب.ت 
 .محمد توفيق السيد وآخرون؛ بحوث في عمم النفس، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية،ب.ت 
  ترجمة: محمد امين المفتي ، تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكوينيون؛ بنيامين بموم واخر

 .8983القاىرة، مطابع المكتب المصري الحديث ،ودار ماكجر وىيل لمنشر،واخرون،
  الموصل، مطبعة جامعة  االختبارات والمقاييس النفسية.عبد الجميل إبراىيم الزوبعي وآخرون ؛

 .8988الموصل ، 
 مدخل الى مناىج البحث العممي في التربية من الكندي ومحمد احمد الدايم ؛ عبد اهلل عبد الرح

 .8999: الكويت ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، 5. طوالعموم االنسانية
  أساسيات البحث العممي في التربية والعموم اإلنسانيةأحمد سميمان عودة وفتحي حسن ممكاوي؛ 

 ( . 8987وزيع ، . ) عمان ، مكتبة المنار لمنشر والت
 Stang,D.J.andWrightsman,L.S:Dictionary of Social Behavjor and 
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